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ตรวจสอบรายชื่อแพริ่ง ไดที่

Shotgun Start 12.00 น.

50 ป บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

50 ป บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล  Flight  A  (  0 – 12 ) มี   2  รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ

รางวัล  Flight  B  ( 13 – 18 ) มี  2  รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ

รางวัล  Flight  C  ( 19 – 24 ) มี  2  รางวัล

- รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ

รางวัล  Flight  D  ( 25 – 36 ) มี  2  รางวัล

 - รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ

**สงวนสิทธิเฉพาะนักกอลฟที่ทำ Hole In One ไดทานแรก****สงวนสิทธิ์เฉพาะนักกอลฟที่ทำ Hole In One ไดทานแรก**

1. เงินสด 100,000 บาท จาก Lipo (แจกจำกัดแค 1 รางวัล)

2. บัตรสมาชิก บางกอกสปา มูลคา 150,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

3. Voice Caddy (แจกเทาจำนวนคนในกวน)+ชุดเครื่องเสียงPDpodium+ที่พักตากอากาศ

   ณ โรงแรมปากชอง รวมมูลคา 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 

4. ทัวรนากา พักโรงแรมชั้น 1 กัมพูชา 4 วัน 3 คืน มูลคา 50,000 บาท +ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

   กรุงเทพฯ-เชียงใหม พรอมออกรอบที่ กัตซัน มูลคา 30,000 บาท รวมมูลคาทั้งหมด 

   80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ประเภททีม    มี  2  รางวัล  

-  รางวัลชนะเลิศ  -  รางวัลรองชนะเลิศ   

ประเภททีม    มี  2  รางวัล  

-  รางวัลชนะเลิศ  -  รางวัลรองชนะเลิศ   

ประเภทบุคคลทั่วไป  มีทั้งสิ้น 2 รางวัล  

- รางวัลชนะเลิศ  OVERALL LOW GROSS 

ประเภทบุคคลทั่วไป  มีทั้งสิ้น 2 รางวัล  

- รางวัลชนะเลิศ  OVERALL LOW GROSS 

วันจันทรที่ 27 ตุลาคม 2557

ณ สนามกอลฟ เดอะ รอยัล เจมส กอลฟ แอนด สปอรต คลับ (ศาลายา) 

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
คุณลลิตา อดุลยกิตติไพศาล   คุณนิตยาพร  สายเสนา   คุณเจษฎาภรณ วิริยะสกุลธรณ

เบอรโทรศัพท: 02-4414125 ตอ 211-213

รางวัลการแขงขันรางวัลการแขงขัน

รางวัลแบง FLIGHTรางวัลแบง FLIGHT

ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. ศาสตราจารย นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

2. ศาสตราจารย พญ.สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ

3. ศาสตราจารยคลินิกพิเศษ นพ.เสรี  ตูจินดา

4. รองศาสตราจารย นพ.มันตรี  จุลสมัย

5. ศาสตราจารย นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ

6. รองศาสตราจารย นพ.สรนิต  ศิลธรรม

7. ผูชวยศาสตราจารยสุรกิจ  นาฑีสุวรรณ

8. รองศาสตราจารย พญ.ปรียานุช  แยมวงษ

9. ผูชวยศาสตราจารย ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

10. ผูชวยศาสตราจารย ทพ.พีระ  สิทธิอำนวย

11. รองศาสตราจารย นพ.วิชาญ  โชคธนะศิริ

12. ทันตแพทยพิชัย  ปตุวงศ

13. รองศาสตราจารย ทพ.พาสนศิริ  นิสาลักษณ

14. ศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล

15. ศาสตราจารย นพ.วินิต  พัวประดิษฐ

16. ศาสตราจารยคลินิก นพ.อุดม  คชินทร

17. รองศาสตราจารย พญ.เยาวลักษณ  สุขธนะ

18. ผูชวยศาสตราจารยอภิลักษณ  เกษมผลกูล

19. รองศาสตราจารยพิทยา  จารุพูนผล

20. รองศาสตราจารยสุกรี  เจริญสุข

21. ผูชวยศาสตราจารยโชติชวง  พนโสภณกุล

22. ศาสตราจารย นพ.อรรถ  นานา

23. ศาสตราจารยประเสริฐ  เอื้อวรากุล

24. ผูชวยศาสตราจารยอาภา  ภัคภิญโญ

25. รองศาสตราจารยวิสิฐ  จะวะสิต

26. รองศาสตราจารยสุรียพร  พันพึ่ง

27. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาด  สุวรรณบุบผา

28. อาจารยวรวิทย  อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัล Hole In One  หลุมพาร 3

No. .............




